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EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Petitsioonikomisjon

28.2.2015

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0540/2012, mille on esitanud Austria kodanikud Mandfred 
Johann ja Hannelore Danzer Felanitxi linna piirkonnas toimuva (Hispaania, 
Baleaari saared) kaevandamis- ja tööstustegevuse kohta, mille 
keskkonnamõju ei ole asjakohaselt hinnatud

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitajad kaebavad Felanitxi linna piirkonna (Baleaarid) kaevandamis- ja 
tööstustegevuse üle, väites, et seal ei ole tehtud asjakohaseid keskkonnamõju uuringuid. 
Kõnealune tegevus hõlmab kruusa ja lubjakivi kaevandamist ning betoonitehase käitamist 
ning kõnealuse piirkonna on piirkondlik omavalitsus kuulutanud kaitsealaks, lisaks asub see 
ühenduse tähtsusega ala (SCI) ES5310099 lähedal. Petitsiooni esitajad väidavad, et läbiviidud 
keskkonnamõju hindamine (KMH) ei ole olnud asjakohane: betoonitehase osas viidi KMH 
läbi, pidades silmas erinevat geograafilist asukohta; kaevandamistegevuse osas on KMH 
olnud väga piiratud ulatusega, keskendudes peamiselt energiaküsimustele. Petitsiooni esitajad 
kaebavad seega nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ (teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta) rikkumise üle. Petitsiooni esitajad lisavad, et õiguslikud 
menetlused riigi tasandil on pooleli, kuid ennetavaid meetmeid ei ole vastu võetud.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 13. septembril 2012. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).
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3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 27. veebruaril 2013

Euroopa Komisjoni talitused on vaadanud läbi petitsiooni esitajate teabe Euroopa Liidu 
keskkonnaõiguse alusel, mida võib kohaldada käesolevas asjas.

Direktiivis 2011/92/EL1 (mida tuntakse keskkonnamõju hindamise (KMH) direktiivina) 
nähakse ette sätted keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks teatavate avaliku ja erasektori 
projektide puhul. Direktiiv eristab I lisas loetletud projekte, mis peavad alati olema kooskõlas 
keskkonnamõju hindamise korraga, ja II lisas loetletud projekte, mille suhtes liikmesriigid 
peavad iga juhtumit eraldi uurides või ülevõtmiseks vajalike siseriiklike õigusaktidega 
määratletud lävede või kriteeriumide alusel otsustama, kas antud projekti keskkonnamõju 
tuleb hinnata. Kui uuritakse iga juhtumit eraldi või kui sätestatakse künnised või kriteeriumid, 
võetakse arvesse direktiivi III lisas esitatud asjakohaseid valikukriteeriume. Nende 
kriteeriumide hulgas on projekti laad, selle asukoht ning võimaliku mõju laad. See otsus tuleb 
teha üldsusele kättesaadavaks.

Tuleb märkida, et sõltuvalt kõnealuse tegevuse põhiomadustest, võib see kuuluda direktiivi I 
lisa punkti 19 kohaldamisalasse: „Pealmaakaevandused pindalaga üle 25 hektari”, või seda 
hõlmab direktiivi II lisa punkti 2 alapunkt a: „Pealmaakaevandamine ja turbatootmine (I 
lisaga hõlmamata projektid)”.

Keskkonnamõju hindamise korraga tagatakse projektide keskkonnamõju kindlakstegemine ja 
hindamine enne, kui vastav pädev asutus projektile loa annab. Avalikkus võib esitada oma 
tähelepanekuid ja kõiki arutelusid tuleb arvesse võtta. Avalikkust tuleb teavitada ka loa sisust.

Loodust käsitlevaid ELi direktiive (linnudirektiiv 2009/147/EÜ2 ja elupaikade direktiiv 
92/43/EMÜ3) kohaldatakse juhul, kui asjaomane projekt võib avaldada olulist mõju mis tahes 
Natura 2000 alale. Tuleb märkida, et petitsiooni esitajate sõnul mõjutab kõnealune karjääri 
projekt Natura 2000 võrgustikku.

Kooskõlas elupaikade direktiivi artikli 6 lõikega 3 tuleb iga kava või projekti puhul, mis võib 
avaldada negatiivset mõju Natura 2000 aladele, viia läbi asjakohane hindamine nende alade 
kaitse-eesmärke silmas pidades. Hindamise tulemusi arvesse võttes annavad pädevad asutused 
kavale või projektile loa alles siis, kui nad on kindlaks teinud, et see ei avalda asjaomase ala 
terviklikkusele negatiivset mõju. Kui seda ei ole võimalik kindlaks teha, saab kava või 
projekti ellu viia ainult erandjuhtudel, mis on sätestatud direktiivi artikli 6 lõikes 4, ja ainult 
vastavaid asendusmeetmeid rakendades.

Järeldused

Et saavutada selge arusaam käesolevas asjas, palus Euroopa Komisjon teavet Hispaania 
ametiasutustelt, kes on pädevad Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide asjakohaste nõuete 

                                               
1 Direktiiv 2011/92/EL (ELT L 26, 28.1.2012), direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta (mida on muudetud) kodifitseeritud versioon.
2 Direktiiv 2009/147/EÜ (ELT L 20, 26.1.2010), millega kodifitseeritakse direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.4.1979).
3 Direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 
22.7.1992).
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valdkonnas. Petitsioonikomisjoni teavitatakse kõigist käesolevas asjas ilmnenud uutest 
asjaoludest.

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Oma eelmistes teatistes andis Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile 
teada, milliseid liidu keskkonnaalaseid õigusakte võib antud juhtumi puhul kohaldada ning 
millised on juhtumi lahendamise põhipunktid.

Pärast toimiku lõplikku analüüsi peame vajalikuks märkida kokkuvõtteks järgmist.

Kõnealusel karjääril on 1974. aastast pärit kaevandusluba ja 1992. aastal heakskiidetud ja 
hiljem ajakohastatud taastamisplaan. Tuleb märkida, et kõnealune karjäär on lisatud Baleaari 
saarte karjääride sektoripõhisesse üldkavva, mille muutmine on heaks kiidetud piirkondliku 
dekreediga 61/1999. Kõnealuse kava eesmärk on reguleerida karjääride planeerimist, 
juhtimist ja taastamist Baleaaride territooriumil, et vähendada karjääride mõju keskkonnale.

Tuleb märkida, et betooni valmistamise tehas on saanud nõusoleku Baleaari saarte 
keskkonnaametilt pärast keskkonnamõju hindamist, mis viidi läbi vastavalt 14. septembri 
2006. aasta seadusele 11/2006 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise kohta Baleaari saartel. Need on piirkondlikud õigusaktid, millesse on üle võetud 
direktiivid 85/337/EMÜ1 ja 2001/42/EÜ2. Kõnealune põhjendatud otsus, mis on kooskõlas 
mitmete keskkonnatingimustega ja sisaldab parandus- ja tagajärgi minimeerivaid meetmeid 
ning keskkonnaseire kava, on avaldatud Baleaari saarte ametlikus väljaandes 27. oktoobril 
2012.

Samuti tuleb märkida, et Baleaari saarte autonoomse piirkonna parlament on heaks kiitnud 
1. oktoobri 2014. aasta Baleaari saarte kaevandamisseaduse 10/20143, mis on avaldatud 
piirkonna ametlikus väljaandes 9. oktoobril 2014. Kõnealuse piirkondliku õigusakti eesmärk 
on viia majanduslik areng kooskõlla keskkonna kaitse ja säilitamisega, võttes eelkõige arvesse 
ühenduse asjakohaseid keskkonnaalaseid direktiive.

Järeldus

Toimiku analüüs ei võimaldanud tuvastada kehtiva ELi keskkonnaõiguse rikkumist. Igal juhul 
ilmneb, et Hispaania pädevad asutused on vastu võtnud õigus- ja haldusmeetmed, et luua 
õigusraamistik, mis on kooskõlas ühenduse keskkonnaalaste direktiividega. Seega ei ole 
Euroopa Komisjonil põhjust käesoleval juhul rohkem sekkuda.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL (direktiivi 85/337/EMÜ 
kodifitseeritud versioon) teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta, millega muudetakse 
direktiive 97/11/EÜ, 2003/35/EÜ ja 2009/31/EÜ (ELT L 26, 28.1.2012).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL (direktiivi 85/337/EMÜ 
kodifitseeritud versioon) teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta, millega muudetakse 
direktiive 97/11/EÜ, 2003/35/EÜ ja 2009/31/EÜ (ELT L 26, 28.1.2012).

3 Baleaari saarte kaevandamisseadus 10/2014, BOIB 9.10.2014, lk 45880–45914.


